GODOVI IN SVETE MAŠE
N. 12. 04. VELIKA NOČ
GOSOPODVEGA
VSTAJENJA
P. 13. 04. VELIKONOČNI
PONEDELJEK, Ida
T. 14. 04. VELIKONOČNA
OSMINA
S. 15. 04.

VELIKONOČNA
OSMINA, Valerijan
Č. 16. 04. VELIKONOČNA
OSMINA, Damijan
P. 17. 04. VELIKONOČNA
OSMINA, Bernardka Lurška
S. 18. 04. VELIKONOČNA
OSMINA, Evzebij
N. 19. 04. 2. VELIKONOČNA
BELA - NEDELJA
BOŽJEGA USMILJENJA

Lucija
Portorož
Portorož
Lucija

9.30
11.00
18.00
19.00

Rade Grbelja
za župniji
v dober namen
Pietro Abram

Portorož

18.00

Toni Kobal,
zadušnica

Drugod
Lucija

8.00

Marija Juričev

Lucija
Drugod
Portorož

19.00

Stane čendak

18.00

Francka Lukančič

Portorož
Drugje
Portorož
Lucija
Portorož

18.00

za tete

11.00
16.00
18.00

Marko Bratanič
za župniji

Tvit papeža Frančiška
To od ran iznakaženo Obličje priobča velik mir. Njegov pogled
ne išče naših oči, ampak naše srce, kot bi nam reklo: zaupaj,
ne izgubi upanja. Moč Božje ljubezni, moč Vstalega premaga vse. Questo Volto sfigurato dalle ferite comunica una grande pace. Il suo
sguardo non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore, è come se ci
dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza dell’amore di Dio,
la forza del Risorto vince tutto (11. 4. 2020).
Ne mislimo na tisto, kar nam manjka, ampak na dobro, ki ga
lahko naredimo (7. 4.).
Dragi mladi, čutite, da ste poklicani zastaviti svoje življenje. Ne
bojte se iztrošiti ga za Boga in za druge. S tem boste pridobili! Kajti
življenje je dar, ki ga prejmeš s tem, da se daruješ. In ker je največje
veselje v tem, da rečeš »da« ljubezni, brez »če« in »kako«. Kakor
Jezus za nas (5. 4.).
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12. april – 19. april 2020

BOG JE VSEMOGOČEN V LJUBEZNI
»Ne bojta se!
Iščeta Jezusa,
križanega.
Vstal je,
kakor je rekel!«
(Mt 28, 1-10 in
Jn 20, 1-9)

VESELO
VELIKO NOČ
BUONA
PASQUA

TVOJA BESEDA – LUČ NA MOJI POTI (Ps 119)

Velikonočno voščilo svetega očeta Frančiška
»Jezus je spremenil zgodovino, ko nam je postal blizu, in jo naredil za
odrešenjsko zgodovino, čeprav je v njej še zlo. Iz odprtega srca Križanega,
pride Božja ljubezen do vsakega od nas. Odprimo mu v molitvi vsa svoja
srca« (8. 4.)
»Velika noč se vedno konča v vstajenju in miru. Ni »happy end«, je
dogovor, je zavzetost ljubezni, ki ti da, da greš po tej trdi poti. Toda On jo je
prehodil prej. In to nam daje poguma in moči« (10. 4. 2020).

Velikonočno voščilo slovenskih škofov
Bratje in sestre! Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z
besedami: 'In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz
nebes. In je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!'
Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je
z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: 'Kajti zakraljeval
je naš Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu
čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je
pripravila!'
Letošnja velika noč, dragi bratje, je zaznamovana s posebno
preizkušnjo svetovnih razsežnosti: čestitamo vsem strokovnim službam
in civilnim oblastem ter se jim zahvaljujemo za izjemne napore, s
katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge. Gospod naj
vam povrne vaš trud in nas usliši, da zopet k nam pridejo časi olajšanja.
Bratje! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo
vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče
apostol Pavel: 'Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo
Kristus! (Ef 5,14). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakoraka v
nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš
duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim
bojem in novim zmagam naproti. Gospod nas vabi: 'Jaz sem svet
premagal!' (Jn 16,33).
Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim,
vsem zamejcem in izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim.
Prav lepo pozdravljamo tudi vse predstavnike drugih verstev: Sveta
velika noč, bodi nam vsem v pomoč! Aleluja!
koprski škof Jurij Bizjak

OBVESTILA
 VELIKA NOČ 2020– praznik Jezusovega vstajenja. Svete maše po
nedeljskem urniku.
Letos je posebna, kakor je bil poseben postni čas. Ko smo bili v tem času
zaprti v svojih družinah in poglabljali svoje odnose, smo se s tem tudi
najlepše pripravljali na veliko noč. Družinski odnosi – polni ljubezni so
najlepši kraj, kamor prihaja vstali Jezus. Recimo mu: Pridi Jezus med
nas, ostani vedno v našem domu! Naj bo naša družina še naprej živa
domača Cerkev.
 VELIKONOČNI ZAJTRK. V Sloveniji se ob 8:00 spet oglasijo zvonovi, kot
»velikonočni zvonovi«, in s svojimi glasovi oznanjajo veselje Jezusovega
vstajenja. Prisluhnimo njihovemu vabilu in povabimo vstalega Jezusa, da
se nam pridruži ob velikonočnem obedu, ob velikonočnemu zajtrku.
Obred velikonočnega zajtrka
Se pokrižamo, zmolimo Oče naš in blagoslovno molitev:
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas
velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po
duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični
skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Si voščimo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.
 VELIKONOČNI PONEDELJEK. Sv. maša: ob 19.00 v Luciji. »In še enkrat
spodbujam, da v ponedeljek ostanemo doma. Ne gremo v Emavs.
Pokličimo svoje starše, sorodnike. Predvsem pa pomislimo, koga že dolgo
nismo obiskali, pa bi ga morali – in ga pokličimo. To bo pomembnejše
srečanje, kot druženje za praznično mizo, čeprav je to zelo lepo” (nadškof
Stanislav Zore).
 VELIKONOČNA OSMINA. Ves teden po veliki noči je en sam praznik. Naj







bodo ti dnevi polni veselja, ki nam ga podarja vstali Jezus, ki živi v nas in med
nami.
DEVETDNEVNICA PRED NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA. Začeli smo jo
na veliki petek ob 15.00 in jo bomo zaključili na nedeljo Božjega usmiljenja 19.
4. ob 16.00 s sv. mašo v Luciji. Prosimo Božje usmiljenje za naši župniji, za
domovino in svet, za prenehanje epidemije koronavirusa. – Vsak dan
polagamo v varno zavetje Jezusovega Srca del človeštva..
»CELODNEVNO« ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA V LUCIJI ob prazniku
Božjega usmiljenja. Zaradi posebnih razmer in potrebnih predpisov bo letos
češčenje v spremenjeni obliki. Trajalo bo samo od 8:00 do 16:00. Vsako uro
samo po dva.
DAROVANJE ZA SVETE MAŠE. Naši škofje nas vabijo, naj radi darujemo za
svete maše tudi sedaj, ko se jih ne moremo udeležiti. Pokličite po telefonu, da
se dogovorimo.
DAROVI ZA ŽUPNIJO. Ko ne pridemo v cerkev, jih lahko nakažemo na
župnijski TRR. Župnija Portorož: SI56 0432 1000 3321 691 Župnija Lucija:
SI56 1010000 38445945 Bog poplačaj!

